
 

 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

BURSA 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

İZNİK DEVLET HASTANESİ 

KURUMSAL AMAÇ, HEDEF VE EYLEM PLANI 

 

KOD KU.PL.04 YAYIN TARİHİ 05.01.2018 REV.TARİHİ 16.12.2021 REV. NO 02 SAYFA 1 / 2 

KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANLARI 

Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi 

Arttırmak 

 Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere 

uygulamak. 

 Etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma 

yaşamını baz alan kalite uyumunu arttırmak 

 Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini 

sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak 

 Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını uygun 

şekilde karşılamak 

 Hasta memnuniyetini göz önünde bulundurarak hasta sayısında artışa 

gidip daha geniş ve kapsamlı hizmet sunmak 

 Hastanenin kalite puanını yükseltmek 

 Bölgede verilen hizmette tercih edilen hastane olmak 

 Klinik göstergeler 

 Faaliyet göstergeleri 

 Hasta memnuniyet anketleri 

 Çalışan memnuniyet anketleri 

 Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere 

ulaşılmasını sağlamak 

Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği 

Artırmak 

 Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek 

 Bölgenin ihtiyacı olan Yoğun Bakım seviyesini ve yatak sayısını 

yükseltmek 

 Hastanemizin işleyişinde kullanılan cihazların ve ekipmanların kalitesi 

arttırmak 

Hastane Alt Yapı ve Donanım 

Eksikliklerini Gidermek 

 Hastane binasında görülen boya ihtiyacı ve çatı sorunlarının 

giderilmesini sağlamak 

 Hastanenin alt yapısına yönelik donanım ve cihaz eksikliklerini 

gidermek 

 Gerçekleştirilen doğalgaz projesinin sorunsuz devamlılığını sağlamak 

 Hastane bahçesinin ağaçlandırılmasını sağlamak 

 Hastane bahçe sulama sisteminin kurularak aktif hale getirilmesini 

sağlamak 

 Dijital hastane projesinin hayata geçirilmesini sağlamak 

 Dijital arşiv projesinin hayata geçirilmesini sağlamak 

 İl sağlık müdürlüğünde bulunan HBYS sunucularının hastaneye 

taşınmasını sağlamak 

 Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ ye uygun 

olarak yapılmasının sağlanması 

 Hastanemizde tadilat görmemiş olan katlarının ve alanlarının tadilat 

yapılarak modernize edilmesi. 

 Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan 

cihaz ve donanım eksiklerinin giderilmesi 

 Hastanemizin görsel alanlarının modernize edilmesi 

 Hastanemizin kabulünün yapılmasının sağlanması 

 Hastanemizin havalandırma sisteminin aktifleşmesini sağlamak 

 Asansörlerimizin yeşil etiket alması ve kullanımının sağlanması 

 Hastane işleyişini aksatan, yavaş çalışan bilgisayarların değiştirilmesi 

Hastane Personelini Nitelik ve 

Nicelik Yönünden Geliştirmek 

 İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak kalifiye eleman sayısını 

artırmak 

 Sertifikalı veya uzman personel sayısını artırmak 

 Temizlik ve veri giriş elemanı sayısının arttırılmasını sağlamak 

 Personellerin sertifikasyon alanına veya uzmanlık alanına göre ilgili 

birimlerde çalışmalarını sağlamak 

 Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, 

deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması 

 Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat 

eşitliğinin sağlanması. 

 Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik 

eğitimlerin düzenlenmesi. 

 Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve 

özendirilmesi. 

Güvenilir ve Kolay Ulaşılabilir 

Sağlık Hizmeti Sunarak, 

Bulunduğumuz Bölgede Tercih 

Edilen Hastane Olabilmek 

 Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi vs. şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan 

kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak 

 Hastanemiz içi yönlendirme tabelalarının güncellenmesine yönelik 

düzenlemelerinin yapılması 
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Hastalarımızın Memnuniyetini 

Yükseltmek  

 Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 

ihtiyaçların tespit edilmesi 

 Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif 

yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler 

değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak. 

 Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve 

önleyici faaliyetlerde bulunmak 

Çalışanlarımızın Memnuniyetini 

Yükseltmek 

 Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda 

ihtiyaçların tespit edilmesi 

 Personel Dinlenme Odalarının konforunun (buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, 

giyinme dolabı vs.) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak. 

 25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesi veya plaket 

verilmesi. 

 Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda 

çalıştırılmalarının sağlanması 

 Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar 

yapılması (toplu eğlence ve yemek vs. organizasyonları) 

 Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması 

 Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde 

bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek 

bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak. 

 Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici 

ve önleyici faaliyetlerde bulunmak 

Çevre Sağlığını Önemseyerek 

Atıklarını Azaltan Çevreye Duyarlı 

Bir Hastane Olmak 

 Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, 

atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları 

oluşturmak. 

 Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmeyi, 

sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı 

oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek 

için gerekli tedbirleri almak 

Sorumlulukları Yerine Getirirken 

Yasalar ve Etik İlkeler 

Doğrultusunda Uygun Hizmet 

Vermek 

 Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket 

etmek 

 İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona 

karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması 

 Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere 

uygun hareket etmek 

 

 


